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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Universidade Estadual de Feira de Santana
Secretaria dos Conselhos - UEFS/REIT/GAB/SECCONS

RESOLUÇÃO CONSEPE 043 / 2022
REITORIA/UEFS
PUBLICADO D.O.E.
Em, 14 / 05 / 2022

O CONSELHO SUPERIOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO da Universidade Estadual de Feira de
Santana, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:
Artigo 1º - Aprovar o Calendário Universitário para o semestre 2022.2 que, devidamente autenticado, integra a presente
Resolução.
Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições em contrário.
Sala de Reuniões Remotas dos Conselhos, 11 de maio de 2022.
Evandro do Nascimento Silva
Reitor e Presidente do CONSEPE
CALENDÁRIO UNIVERSITÁRIO 2022.2
*JULHO
21 a 26
27 e 28
28/07 a 02/08
29 a 31
*AGOSTO
01 e 02
01 a 05
01 a 14
03 a 05
03 a 08
08 a 12
08 a 12
09
10 e 11

Matrícula Web 2022.2
Confirmação de matrícula (Tecnotrends)
Período para apresentação do comprovante vacinal pelos estudantes, via sistema
eletrônico (apenas para os estudantes que possuem o comprovante do Sistema
ConectSUS)
Ajuste Web 2022.2 - Estudante
Dias letivos:
0
Confirmação do ajuste Web 2022.2 (Tecnotrends)
Preenchimento do Plano de Ensino das disciplinas no Portal Sagres
Preenchimento do PIT
Período para apresentação, de forma presencial, do comprovante vacinal pelos
estudantes (apenas para os estudantes que possuem o cartão de vacinação) PARA
QUEM NÃO TEM O CONECTE SUS
Período para verificação, pelos Colegiados, do cumprimento do esquema vacinal
completo dos estudantes
Aprovação dos Planos de Ensino no Portal Sagres
Planejamento Pedagógico
Informe aos alunos com matrícula cancelada (que não comprovaram o cumprimento
do esquema vacinal completo)
Prazo recursal para comprovação de vacinação junto ao Colegiado

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=51377299&infra_sistema=1…

1/3

16/05/2022 11:26

SEI/GOVBA - 00047319873 - Resolução

12

Divulgação pelos Colegiados das listas de estudantes com recursos aprovados e
envio da lista dos estudantes que deverão ter a matrícula cancelada para a D.A.A.

15
15 a 17
15 a 19
15 a 19
15/08 a 16/09

Início do semestre letivo 2022.2
Ajustes de Matrícula – Colegiado
Período de recepção aos calouros e de integração
Período para aproveitamento ou dispensa de disciplina (2022.2)
Período para aprovação e homologação do PIT pelas Áreas e Departamentos
Análise das disciplinas com menos de 5 (cinco) alunos pelos Departamentos e
Colegiados
Último dia para envio, pelos Departamentos, da justificativa de manutenção das
disciplinas com menos de 5 (cinco) alunos matriculados para a D.A.A.
Dias letivos:
15

22 a 24
25
*SETEMBRO
07
09
12 a 16
23
26 a 30
A definir
* OUTUBRO
12
17 a 21
24 a 27
24 a 30
28
A definir
* NOVEMBRO
02
14
15
16 a 22
17

Feriado - Independência do Brasil
Prazo final para a DAA encaminhar aos Colegiados os processos de
aproveitamento ou dispensa de disciplinas (2022.2)
Período para trancamento de curso (2022.2) e quebra de pré requisito (2023.1)
Prazo final para a DAA encaminhar aos Colegiados os processos de trancamento
de curso (2022.2) e quebra de pré-requisito (2023.1)
Período para trancamento de disciplinas (2022.2)
Período para inscrição no processo de aceleração de estudos para os alunos dos
cursos de língua estrangeira
Dias letivos:
25
Feriado - Nossa Senhora Aparecida
Período de inscrição no processo seletivo de reintegração, solicitação de reingresso
no curso e matrícula em disciplinas isoladas para 2023.1
Período para os colegiados encaminharem as listagens de prováveis concluintes à
DAA e à SERD.
Período de Demanda para a Matrícula Web 2023.1
Feriado - Dia do Servidor Público
Realização das provas do processo de aceleração de estudos para os alunos dos
cursos de língua estrangeira
Dias letivos:
24
Feriado - Dia de Finados
Ponto facultativo conforme Decreto n° 21.321
Feriado - Proclamação da República
Período para solicitação de diploma (2022.2)
Prazo final para os Colegiados encaminharem aos Departamentos os horários e
vagas para 2023.1
Dias letivos:
23

*DEZEMBRO
02

02

Prazo final para encaminhamento, pelos Departamentos, da alocação de professores
nos horários dos Colegiados para 2023.1
Prazo final para os Colegiados encaminharem à DAA os processos de
aproveitamento, dispensa de disciplinas, quebra de pré-requisito e trancamento de
curso, e o Departamento encaminhar os processos de matrícula especial em
disciplinas isoladas.
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05 a 23
15
16 a 22
23
26 a 30
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Período para digitação dos horários pelos Colegiados (2023.1)
Encerramento das aulas do 2º semestre letivo de 2022.2
Período para realização das provas finais.
Prazo final para entrega dos resultados finais do semestre letivo - 2022.2
Recesso
Dias letivos:
13

*JANEIRO
02

Prazo final para encaminhamento das atividades complementares, lista de formandos
e dados das solenidades referente à formatura 2022.2 para a DAA, SERD e
Cerimonial.
Dias letivos:
0
TOTAL:
100

Documento assinado eletronicamente por Evandro do Nascimento Silva, Reitor, em 13/05/2022, às
17:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº
15.805, de 30 de dezembro de 2014.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 00047319873
e o código CRC 0E183C91.
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